
1 
 

พืชผัก 

1. กิจกรรม และวิธีการด าเนินงาน  รายละเอียดตามคู่มือโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

2. ประเด็นการถ่ายทอดความรู้  

 การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่สมาชิกแปลงใหญ่นั้น ต้องเกิดจากการที่สมาชิกได้ประชุม วิเคราะห์ ปัญหา
และหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนร่วมกัน ซึ่งการถ่ายทอดเทคโนโลยีแต่ละชนิดพืชผักควรพิจารณาแหล่งเรียนรู้
ในพ้ืนที่ด้วย อาจก าหนดประเด็นการถ่ายทอดเทคโนโลยี ดังนี้ 
 1) พันธุ์ที่เหมาะสม ตรงกับท่ีตลาดต้องการ และเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ โดยคัดเลือกพื้นที่
ปลูกท่ีไม่มีการสะสมของโรคและแมลง มีความอุดมสมบูรณ์ ปราศจากการสะสมของโลหะหนักและเลือกใช้พันธุ์
ต้านทานปราศจากเชื้อโรค ทนทานต่อสภาพภูมิอากาศ 
 2) การจัดการดินและปุ๋ย  
  2.1) การเตรียมดินที่ถูกต้องจะช่วยให้พืชผักเจริญเติบโตสมบูรณ์ ลดปัญหาศัตรูพืช ซึ่งอาจจะ
เตรียมดินดังนี้ 
   -  ปรับระดับพื้นท่ีให้ราบเรียบไม่เป็นแอ่งขังน้ า 
   - ท าคูระบายน้ าเพ่ือระบายน้ าฝนหรือน้ าชลประทานที่ให้มากจนเกินความจ าเป็น 
   - ท าลายแหล่งอาศัยของหนูและสัตว์ศัตรูพืชต่างๆ 
   -  การก าจัดวัชพืชทั้งวิธีกล หรือฉีดพ่นสารเคมีที่ถูกวิธี 
   -  การไถและตากดินไว้ 7 วันขึ้นไป เพ่ือก าจัดดักแด้ ตัวอ่อนของแมลง ไส้เดือนฝอย เชื้อ
โรคในดิน เมล็ดวัชพืช โดยใช้ความร้อนจากแดด และเพ่ิมความร่วนชุยให้ดินโปร่งระบายน้ าและอากาศได้ดีขึ้น 
   - ปรับสภาพดินที่เป็นกรดเป็นด่างโดยใส่ปูนขาว ปูนมาร์ลหรือปูนโดโลไมท์ อัตรา 200-
300 กิโลกรัม/ไร่ แล้วจะต้องรดน้ าตามหลังจากหว่านหรือใส่ปูน 

2.2) เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
 -  การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยมูลสัตว์ ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยพืชสด อัตรา 1,000-2,000 กิโลกรัม/

พ้ืนที่ปลูก 1 ไร่ 
 - การปลูกพืชปุ๋ยสด เช่น ปอเทือง โสนแอฟริกัน หรือพืชตระกูลถั่ว และไถกลบเมื่อพืช

ปุ๋ยสดออกดอกแล้ว เพื่อเพ่ิมธาตุอาหารในดิน 
2.3) การให้ปุ๋ยหลังปลูก หากใช้ปุ๋ยเคมีควรใช้สูตรปุ๋ยที่ตรงกับความต้องการของพืชทั้งปริมาณ

และอายุพืชที่เหมาะสม โดยโรยรอบๆต้น หรือ โรยบางๆ ระหว่างแถงระวังอย่าให้ชิดโคนต้น ควรพรวนดินและรด
น้ าตาม 
 3) การเพาะกล้า โดยเฉพาะพืชผักที่มีอายุการเก็บเกี่ยวมาก เช่น พืชผักตระกูลแตง พืชผักตระกูลพริก
มะเขือ เป็นต้น 

3.1) นิยมเพาะในถาดเพาะ (ถาดหลุม) ขนาด 72 หลุม/ถาดโดยเตรียมดินผสม  
(ดินร่วน 3 ส่วน : ปุ๋ยคอก 1 ส่วน : ทรายหรือแกลบ 1 ส่วน) ใส่ในถาดเพาะรดน้ าและหยอดเมล็ดลงในหลุมๆละ 1 
เมล็ด การเลือกขนาดหลุมในถาดเพาะขึ้นกับระยะเวลาของต้นพืชผักที่อยู่หากต้องอยู่ในถาดเพาะเป็นเวลานานควร
ให้หลุมขนาดใหญ่ 
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3.2) การดูแลรักษาต้นกล้า 
- การท าร่ม ต้นกล้าที่เพาะในกระบะหรือถาดเพาะมักเพาะในโรงเรือน ดังนั้นการเพาะใน

แปลงจึงควรท าร่มให้ด้วย เช่น ตาข่าย ผ้าดิบ หรือทางมะพร้าว เพื่อป้องกันแดด ลมและฝนขณะที่ต้นกล้าเล็ก แต่
ควรเปิดออกบ้างเพ่ือให้ต้นกล้ารับแสงแดดไม่ท าให้ต้นกล้าสูงชลูดเกินไป  

- การให้น้ าในแปลงเพาะกล้า ในช่วงแรกๆ ควรให้น้ าวันละ 2 ครั้ง คือ เช้าและเย็น เมื่อ
ต้นกล้าเริ่มเจริญเติบโตแล้วอาจจะรดน้ าเพียงวันละครั้ง หรือ 2-3 วันต่อครั้ง เพิ่มการเจริญเติบโตและแข็งแรงให้ต้น
กล้าด้วยการรดด้วยปุ๋ยยูเรีย 1 ช้อนผสมน้ า 20 ลิตร 

- การท าให้ต้นกล้าแข็งแรงก่อนย้ายปลูก เพื่อให้ต้นต่อสภาพแวดล้อมได้ดีขึ้น โดยการลด
การให้น้ าและให้ต้นกล้าได้รับแสงแดดเพ่ิมในระยะ 1 สัปดาห์ก่อนย้ายปลูก  
 4) การปฏิบัติดูแลรักษา ซึ่งแตกต่างตามชนิดของพืชผัก เช่น 

4.1) ผักกินใบอย่างผักบุ้ง คะน้า กวางตุ้ง ซึ่งนิยมปลูกแบบหว่านในแปลงปลูกและมีระยะการ
เจริญเติบโตจนถึงเก็บเกี่ยวสั้น จะมีความต้องการน้ าตลอดห้ามขาดเพราะจะท าให้ต้นแกรน ไม่ได้น้ าหนักเม่ือเก็บ
เกี่ยว หรือติดตั้งระบบน้ าแบบสปริงเกอร์เพ่ือความสะดวกในการให้น้ า เป็นต้น  

4.2) ผักกินผลอย่างมะเขือ พริก บวบ แตงกวา ถั่วฝักยาว ซึ่งต้องย้ายกล้าและมีอายุการเก็บเก่ียว
รวมทั้งระยะการเก็บผลผลิตนานจึงต้องมีการใส่ปุ๋ยที่บ ารุงผลในระยะเก็บเก่ียว หรือติดตั้งระบบน้ าหยดเพ่ือลดการ
เกิดของวัชพืช และการตัดแต่งทรงพุ่มเพ่ือยืดอายุการเก็บเกี่ยว หรือการห่อผลเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของผลผลิต เป็นต้น 
 5) การป้องกันก าจัดโรคแมลงศัตรูพืชผัก 

5.1) การป้องกันก าจัดโดยวิธีกล 
   5.1.1) การใช้กับดักกาวเหนียวสีเหลือง 

   การวางกับดักกาวเหนียวในแปลงปลูกผัก ควรวางให้อยู่ในระดับเหนือยอดผักที่ปลูก
ประมาณ 1 ฟุต ในฤดูหนาวซึ่งมีการระบาดของแมลงน้อยอาจวางกับดัก 15-20 กับดัก/ไร่ แต่ในฤดูร้อนและฤดูฝน
ซึ่งมีการระบาดของแมลงวันศัตรูพืชควรวางกับดัก 60-80 กับดัก/ไร่ หรือวางกับดัก 4x4 เมตร วิธีการนี้จะสามารถ
ดักจับตัวเต็มวัย ( ผีเสื้อ ) ของแมลงศัตรูพืชผักหลายชนิด ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นแมลงที่เรามักพบเห็นได้ในเวลากลางวัน 
เช่น เพลี้ยไฟ 

  5.1.2) การใช้กับดักแสงไฟ 
   กับดักแสงไฟจะสามารถดักจับผีเสื้อกลางคืน เช่น ผีเสื้อหนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก 
หนอนคืบกะหล่ า แสงไฟที่เหมาะสมในการล่อแมลงควรใช้หลอดไฟแสงสีม่วงหรือแสงสีน้ าทะเล อย่างไรก็ตาม
เกษตรกรสามารถใช้แสงไฟจากหลอดนีออนแทนได้เช่นกัน ในการวางกับดักแสงไฟควรวางห่างจากพ้ืนดินประมาณ 
150 เซนติเมตร มีภาชนะใส่น้ ารับรองอยู่ข้างใต้ห่างจากหลอดไฟประมาณ 30 เซนติเมตร ควรปิดส่วนอื่น ๆ ที่จะ
ท าให้แสงสว่างส่องไปเป็นบริเวณกว้าง เพื่อป้องกันไม่ให้แสงไฟกระจายเป็นบริเวณกว้าง ๆ เกินไป อัตราที่ใช้ 2 กับ
ดัก / ไร่ 
   5.1.3) การใช้พลาสติกสีเทา – เงิน 
   การใช้พลาสติกสีเทา – เงิน คลุมแปลงปลูก เหมาะกับพืชผักที่มีระยะปลูกท่ีแน่นอน ซึ่ง
จะเป็นการช่วยรักษาความชื้นในดิน ควบคุมวัชพืช และยังช่วยลดการระบาดของแมลง พวกปากดูด เช่น เพลี้ยอ่อน 
และไร วัสดุที่ใช้คลุมแปลงนี้อาจจะเป็นพลาสติก เทา – ด า หรือใยสังเคราะห์ เทา – ด า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยาก
ง่ายในการหาวัสดุ และราคาอาจแตกต่างกันบ้าง ขึ้นอยู่กับอายุการใช้งาน 
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   5.1.4) การใช้มุ้งตาข่าย หรือกางมุ้งไนล่อนในแปลงผัก 
   พ้ืนที่ที่มีการปลูกผักเพ่ือการค้าอย่างกว้างขวาง มีการปลูกหลายรุ่นติดต่อกันตลอดปี จะ
มีปัญหาในการผลิตที่รุ่นแรก คือ การระบาดของแมลง หนอน ตลอดจนศัตรูพืชหลายชนิดที่มีความต้านทานต่อ
สารเคมีท าให้เกษตรกรต้องมีการใช้สารเคมีจ านวนมาก วิธีป้องกันที่ควรเลือกใช้ในพ้ืนที่ดังกล่าว คือ การกางมุ้งตา
ข่าย หรือปลูกผักในมุ้งตาข่าย แต่ทั้งนี้ต้องมีการพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการลงทุน 

5.2) การป้องกันก าจัดโดยอาศัยศัตรูธรรมชาติ 
  เป็นการควบคุมศัตรูพืชผักโดยใช้สิ่งมีชีวิตได้แก่ เชื้อไวรัส เช่น Nuclear Polyhedrosis Virus 
(NPV) เชื้อแบคทีเรีย เช่น Bacillus thuringiensis (BT) ไส้เดือนฝอย เช่น Steinernma carpocapsae Weiser  
เชื้อรา เช่น Trichoderma spp หรือ ใช้ศัตรูธรรมชาติอ่ืน เช่นแมลงตัวห้ า ตัวเบียน เป็นต้น  
  5.3) การป้องกันก าจัดโดยใช้พืชสมุนไพร 
  พืชสมุนไพรไทยหลายชนิดสามารถน ามาใช้ป้องกันและน ามาใช้ป้องกันและฆ่าแมลง    ทดแทน
สารเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพืชในท้องถิ่นไทยปลูกง่ายหาได้โดยทั่วไป จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
ในการน ามาใช้ป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืชผักหากได้มีการศึกษาและผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้ว ในอนาคต
น่าจะสามารถน ามาทดแทนสารเคมีท่ีต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศแน่นอน 
  5.4) การใช้สารเคมี ในการป้องกันก าจัดศัตรูพืชให้ถูกวิธี ดังนี้ 

5.4.1) เลือกใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืชให้ถูกกับชนิดของศัตรูพืช 
    5.4.2) ตรวจอุปกรณ์เครื่องพ่นอย่าให้มีรอยรั่ว เพราะจะท าให้สารพิษเปียกเปื้อนเสื้อผ้า 

และร่างกายของผู้พ่น 
5.4.3) ต้องสวมเสื้อผ้าและรองเท้าให้มิดชิด  
5.4.4) อ่านฉลากค าแนะน า คุณสมบัติ และการใช้ก่อนทุกครั้ง 
5.4.5) ควรใช้พ่นในช่วงเช้าหรือเย็นขณะลงสงบ หลีกเลี่ยงการพ่นในเวลาแดดจัดหรือ 

ลมแรง และผู้พ่นต้องอยู่เหนือลมตลอดเวลา 
5.4.6) เตรียมสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชให้ใช้หมดในคราวเดียว  

   5.4.7) ภาชนะบรรจุป้องกันก าจัดศัตรูพืชควรปิดให้สนิทเมื่อเสร็จงาน และเก็บไว้ในที่
มิดชิด ห่างจากสถานที่ปรุงอาหาร แหล่งน้ า และโรงเก็บต้องล็อคกุญแจตลอดเวลา 

5.4.8) ภายหลังการพ่นสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชทุกครั้ง ผู้พ่นต้องอาบน้ า สระผม และ 
เปลี่ยนเสื้อผ้าทันที เสื้อผ้าที่เปื้อนสารเคมีต้องซักให้สะอาดทุกครั้ง 

5.4.9) ไม่เก็บเก่ียวผลผลิตก่อนสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่ใช้จะสลายตัวถึงระดับ
ปลอดภัย โดยดูจากตารางค าแนะน าการใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

5.4.10) ท าลายภาชนะบรรจุสารเคมีที่ใช้หมดแล้ว   
 6) การเก็บเกี่ยว  ควรค านึงถึงอายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม ตรงตามชนิดและพันธุ์ เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วควร
บรรจุในภาชนะบรรจุที่สะอาด สะดวกในการน าออกจากแปลงปลูก และน าไปพักในที่ร่มไม่ควรตั้งไว้กลางแดด เพ่ือ
รักษาคุณภาพไว้ให้ดีที่สุด 
 7) การจัดการหลังการเก็บเก่ียว  มีข้ันตอนในการปฏิบัติ ดังนี้ 

7.1) การล้างท าความสะอาดพืชผัก 
  ผักกินใบ ผักกินรากและหัวบางชนิด ควรล้างผลผลิตก่อนน าส่งตลาดเพื่อล้างเอาส่วนของดินที่
ติดมากับรากและใบออก ท าให้ดูสะอาด ได้ราคาดีขึ้น และช่วยท าให้ผักอยู่ในสภาพสดและชื้น เพราะผักกินใบจะ
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เหี่ยวอย่างรวดเร็ว หลังจากท่ีถูกแสงแดดแม้เพียงเล็กน้อยหลังเก็บเกี่ยวน้ าที่ใช้ควรเป็นน้ าสะอาด น้ าไหล หรือ
มิฉะนั้นควรเปลี่ยนน้ าบ่อย ๆ ขณะล้าง เพื่อป้องกันการติดเชื้อจุลินทรีย์ท าลายคุณภาพของผัก อย่างไรก็ตามผักบาง
ชนิดไม่จ าเป็นต้องล้าง เช่น ผักตระกูลกะหล่ า – ผักกาด และพวกผักสลัด ซึ่งช่วยลดระยะเวลาที่ต้องใช้ก่อนน าสู่ตลาด
ไป นอกจากนี้ส าหรับผักสลัดยังช่วยลดการเน่าที่รอยตัดเพราะเชื้อจุลินทรีย์จากน้ าสามารถท าให้แผลสดเน่าง่ายมาก 
  ก่อนการล้างมักจะมีการตัดแต่งแยกส่วนที่ไม่ดีเน่าเสียออก บางครั้งการตัดแต่งส่วนออกไปก็เป็น
การช่วยในการล้าง ท าให้ลักษณะที่มองเห็นดีขึ้นด้วย ในการตัดแต่งนี้จะแยกส่วนที่เสีย         ไม่ต้องการออกให้
มากที่สุด ใบที่ติดมากับผลจะต้องเอาออกก้านก็จะให้เหลือน้อยที่สุด ในบางครั้งการคัดและจัดขนาดและการแบ่ง
ระดับชั้น อาจท าก่อนการล้างส าหรับพืชบางชนิด อย่างไรก็ดีลักษณะการล้างท าความสะอาด อาจจะท าได้ 3 วิธี 
คือ 
  - การแช่ คือการน าผลิตผลไปแช่ในน้ าหรือน้ าที่มีสารประกอบอื่นที่ช่วยในการท าความสะอาด 
หรือช่วยฆ่าเชื้อ การแช่เฉย ๆ ประสิทธิภาพของการท าความสะอาดต่ า การแช่ในน้ าไหลจะช่วยชะล้างให้สะอาดได้
ยิ่งขึ้น การแช่เป็นการท าให้เศษดินและสิ่งสกปรกที่ติดในผลิตผลพองตัวออกและหลุดไปในที่สุด 
  - การแกว่ง คือการล้างโดยมีการเคลื่อนไหวของผลิตผลในน้ าหรือมีการไหลของน้ า ส าหรับการ
เคลื่อนไหวของผลิตผลอาจท าได้หลายรูปแบบ อย่างเช่น ผลิตผลวางอยู่บนสายพานเลื่อนผ่านลงไปในน้ า รวมทั้งมี
การเคลื่อนไหวของผลิตผล หรืออาจมีการบรรจุผลิตผลลงไปในตะแกรงท่ีมีรูรอบหมุนลงไปในน้ าเหล่านี้เป็นต้น การ
แกว่งเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของการช าระล้างสิ่งสกปรกให้หลุดออกไป 
  - การฉีด หรือพ่นด้วยน้ าที่มีความแรงลงไปบนผลิตผล ความแรงท่ีใช้จะขึ้นอยู่กับชนิดของผลิตผล 
  7.2) การตัดแต่ง 
  ผักบางชนิด เช่น ต้นหอม กะหล่ าปลี ผักกินรากต่าง ๆ เป็นต้น ควรได้รับการตัดแต่งส่วนที่เน่าเสีย 
ส่วนที่ผิดปกติในขณะเก็บเก่ียว เพื่อให้ผลผลิตที่ได้มีลักษณะน่าดูขึ้น และเป็นการตรวจสอบคุณภาพก่อนการบรรจุ 
การคัดส่วนที่ไม่ดีทิ้ง ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งและการขนย้าย ลดการเสียหายที่จะขยายเพ่ิมขึ้นจากส่วนที่
เน่าเสียอยู่เดิมก่อนขนส่ง โดยเฉพาะการขนส่งระยะทางไกล ๆ 
  7.3) การคัดขนาดและคุณภาพหรือคัดเกรด 
  ผักทุกชนิดได้รับการเลือกขนาดและคุณภาพทันทีขณะเก็บเกี่ยว หรือหลังการเก็บเกี่ยว ผักที่อยู่ใน
เกรดคุณภาพที่ดีย่อมได้ราคาสูง ส่วนคุณภาพรองลงมาแม้จะได้ราคาต่ ากว่าก็ตาม แต่จะดูน่าซื้อถ้าได้แยกขนาดไว้
เป็นพวก ๆ เพราะผู้บริโภคสามารถเลือกซ้ือตามจุดมุ่งหมายในการปรุงอาหารของตนได้ คุณภาพที่ตั้งขึ้นมักถือตาม
ลักษณะ ขนาด และคุณภาพ เช่น สี รูปร่าง ความสม่ าเสมอ ความสุกแก่ของผักและส่วนที่เป็นรอย โดยปกติผักแต่
ละชนิดจะแบ่งคุณภาพไว้ประมาณ 3 – 5 เกรด อย่างไรก็ดีผู้รับซื้อส่วนใหญ่มีการก าหนดชั้นคุณภาพของผลผลิตที่
ต้องการไว้แล้ว ดังนั้นเกษตรกรจึงควรท าการคัดคุณภาพพืชผักแบบบรรจุหีบห่อ แยกตามชั้นคุณภาพท่ีได้ตกลงกัน
ไว้ 
  7.4) การบรรจุ 
  โดยทั่วไปนิยมใช้เข่งแบบต่าง ๆ บรรจุขนย้ายผัก เพราะสะดวก หาง่าย ราคาถูก แต่จะมีข้อเสียที่
ท าให้ผักบอบช้ า เน่าเสียได้ง่าย ปัจจุบันเริ่มมีการใช้กล่องกระดาษ ลังพลาสติก เพ่ือบรรจุขนย้ายผักท่ีได้รับคัดเลือก
ขนาด และคุณภาพอย่างดีเพ่ือการส่งออกและส่งตามซุปเปอร์มาร์เก็ต 
  7.5) การขนย้ายและการเก็บรักษา 
  สินค้าผักสด ควรขนย้ายและเก็บรักษาด้วยวิธีการที่เหมาะสม และถูกต้อง เพื่อรักษาคุณภาพไว้ให้
ดีที่สุด การขนย้ายต้องกระท าด้วยความระมัดระวังทุกระยะ ทั้งช่วงขนย้ายผักออกจากแปลงสู่บริเวณคัดบรรจุผัก 
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และจากโรงคัดบรรจุผักสู่ตลาด เพราะการเกิดรอยช้ า ฉีกขาด จะเพ่ิมอัตราการหายใจและเชื้อโรคเข้าท าลายได้ง่าย
ขึ้น โดยหลักการแล้วการขนย้ายและเก็บรักษา ควรท าในห้องเย็นเสมอ แต่เนื่องจากต้องลงทุนสูง จึงเป็นไปได้ยาก 
หรือเป็นไปไม่ได้เลยส าหรับหลายชนิด เพราะไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน ดังนั้นการขนย้ายและการเก็บรักษาควร
พิจารณาดูตามความเหมาะสมของผักแต่ละชนิด 
  7.6) การเก็บรักษาผักสด  
  จุดประสงค์หลักของการเก็บรักษาผักสด คือ พยายามให้ผลผลิตยังคงอยู่ในสภาพสดอยู่ การ
เสื่อมสภาพภายหลังเก็บเกี่ยวขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญ ๆ หลายประการ แต่สาเหตุหลัก ๆ ได้แก่ การสูญเสียน้ า และ
การหายใจของพืชผัก ซึ่งอัตราที่เกิดขึ้นมีความสัมพันธ์อย่างมากกับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ดังนั้นการเก็บ
รักษาในสภาพเย็นจึงเป็นหลักการใหญ่ของวิธีการเก็บรักษา การพิจารณาคัดเลือกเก็บรักษาแต่ผลผลิตที่มี
คุณภาพสูง ปลอดจากโรคแมลงก็เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญอีกประการหนึ่งในการท าให้อายุเก็บรักษายาวนานขึ้น 
ข้อพึงระมัดระวังในการเก็บรักษาอีกประการหนึ่ง คือ การเก็บรักษาผักหลายชนิดในบริเวณใกล้ ๆ กันหรือภายใน
ห้องเย็นเดียวกัน ผักชนิดหนึ่งอาจก่อให้เกิดผลทางลบกับผักชนิด   อ่ืน ๆ เช่น มะเขือเทศขณะสุกจะสร้างก๊าซเอทธิ
ลีน (Ethylene) ขึ้นมามาก ซึ่งมีผลกระทบต่อ     คุณภาพของผักสีเขียวได้ ท าให้ผักสีซีดจางขึ้น และเพ่ิมการเน่า
เสียง่ายขึ้น เป็นต้น 
 8) การผลิตตามมาตรฐาน GAP หรือ เกษตรอินทรีย์ 
  การผลิตตามมาตรฐานเป็นการยกระดับคุณภาพและตลาดให้แก่ผลผลิตพืชผัก การจะผลิตตาม
มาตรฐานใดข้ึนอยู่กบัความต้องการของเกษตรกรและตลาดที่จ าหน่ายผลผลิต  
 9) การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโดยการเลือกผลงานวิจัยที่พิจารณาแล้วว่าสามารถแก้ไขปัญหาเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตหรือเพ่ิมคุณภาพผลผลิตของกลุ่มได้มาประยุกต์ใช้ เช่น การลดต้นทุนด้านไฟฟ้า หรือแปรรูป
ผลผลิตด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  การใช้ชันโรงช่วยผสมเกสร การท าปุ๋ยหมักเติมอากาศ  เป็นต้น 
 
ประเด็นเพิ่มเติมเฉพาะพืช เช่น 

2.1 หน่อไม้ฝรั่ง 
1) การเตรียมแปลงปลูกให้มีความลึกมากกว่าพืชผักชนิดอ่ืนโดยยกแปลงให้สูงประมาณ  

20 – 30 เซนติเมตร เพราะหน่อไม้ฝรั่งมีระบบรากลึก อายุยาว  
2) การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เพ่ือรักษาโครงสร้างของดิน 
3) การให้น้ าด้วยระบบน้ าหยดเพ่ือลดการศูนย์เสียน้ าและการเกิดวัชพืช 
4) การใช้สารชีวภัณฑ์ในการดูแลรักษา 
5) การควบคุมการระบาดของโรคสะสมในแปลงปลูก โดยการก าจัดเศษซากพืชของต้นที่เป็นโรค

ออกจากแปลง 
 2.2 พริก 
  1) การตัดแต่งก่ิงต้นพริกเพ่ือเพ่ิมอายุการเก็บเก่ียวให้แก่ต้นพริกและลดการเกิดโรคในพริก เมื่อ
พริกมีทรงพุ่มแน่นชิดเกินไป เพ่ือเพ่ิมการถ่ายเทและระบายอากาศภายในทรงพุ่ม ลดความชื้นในทรงพุ่ม ป้องกัน
การเกิดเชื้อรา โดยตัดแต่งกิ่งใต้ง่ามแรก ใบล่างและใบที่เป็นโรคออกให้หมด เด็ดดอกและผลที่ง่าม 1-3 ออก 
หลังจากตัดแต่งกิ่งเสร็จแล้ว ควรท าความสะอาดมือและอุปกรณ์ตัดแต่งด้วยแอลกอฮอลก่อนตัดต้นต่อไป 
  2) การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันและก าจัดศัตรูพืชให้ถูกต้องเหมาะสมตามช่วงเวลา 
  3) การเพ่ิมมูลค่าให้แก่พริกโดยการแปรรูป เช่น การท าพริกแห้ง พริกป่น น้ าพริก เป็นต้น 
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 2.3 พืชตระกูลแตง 
 1) การช่วยผสมเกสรเพิ่มโอกาสในการติดผล เพราะพืชตระกูลแตงมีดอกตัวผู้ กับดอกตัวเมีย

แยกกัน หากในพื้นที่มีปริมาณแมลงช่วยผสม เช่น ผึ้ง ชันโรง เป็นต้น  
 2) การป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ด้วยสารชีวภัณฑ์ สารเคมีตามความเหมาะสมและการ

เว้นระยะก่อนเก็บเกี่ยว (หากเป็นพืชตระกูลแตงท่ีเก็บผลผลิตทุกวันควรงดเว้นฉีดพ่นสารเคมีในการระยะเก็บเกี่ยว) 
 3) การเพ่ิมมูลค่าด้วยการแปรรูป เช่น แตงกวาดอง  ฝักทองทอดกรอบแบบไล่น้ ามัน เป็นต้น 
2.4 พืชผักพื้นบ้าน 
 1) การเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมกับความต้องการในพ้ืนที่ เช่น ภาคเหนือ-เชียงดา ภาคอีสาน-ขจร 

ภาคใต้-ผักเหลียง ภาคกลาง-ชะอม เป็นต้น เนื่องจากความนิยมของผู้บริโภคในแต่ละภูมิภาคจะแตกต่างกัน รวมทั้ง 
เป็นการลดต้นทุนในการขนส่ง 

 2) การปลูกผักพ้ืนบ้านแบบผสมผสาน เช่น การปลูกร่วมกับไม้ผล หรือ พืชผักพ้ืนบ้านอ่ืนๆ โดย
วางแผนการผลิตให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตในแปลงได้ตลอดปี  

 3) การจัดการระบบน้ าให้เหมาะสมกับปริมาณการใช้น้ าของพืชผักแต่ละชนิด 
2.5 เห็ด 
 1) การลดต้นทุนการผลิต โดยการใช้วัสดุเพาะที่สามารถหาได้ในพ้ืนที่ เช่น ฟางข้าวมีมากในภาค

กลางและอีสาน  ทะลายปาล์มมีมากในภาคใต้ กากมันส าปะหลังมีมากในภาคอีสาน เป็นต้น 
 2) การรักษาคุณภาพ ลดการเกิดเชื้อราที่พ่ึงประสงค์ในโรงเรือนเพาะเห็ดด้วยการงดเว้นการผลิต

ในโรงเรือนในระยะเวลาหนึ่งเพ่ือท าความสะอาดและฆ่าเชื้อ 
 3) การเลือกเชื้อเห็ดที่มีคุณภาพ เพื่อให้ขยายเชื้อเห็ด หรือการเลือกเชื้อเห็ดที่มีคุณภาพ เพ่ือช่วย

เพ่ิมคุณภาพและปริมาณผลผลิต 
 4) การจัดการหลังการเก็บเก่ียวโดยการรักษาความชื้นและอุณหภูมิเพ่ือลดการศูนย์เสียระหว่าง

ขนส่งสู่ตลาด 
 5) การแปรรูปเห็ด เช่น การท าเห็ดแห้ง การท าน้ าพริก แหนมเห็ด เป็นต้น 
2.6 ข้าวโพดหวาน 
 1) การเลือกพันธุ์ที่ตรงตามความต้องการของตลาด 
 2) การวางแผนการผลิตให้สามารถผลิตและเก็บเก่ียวได้ตลอดปี 
 3) การใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมตามค่าวิเคราะห์ดินช่วยลดต้นทุนการผลิต 
 4) การท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองเพ่ือลดต้นทุนการผลิตและรักษาโครงสร้างดิน 
 5) การแปรรูปผลผลิต เช่น น้ านมข้าวโพดพร้อมดื่ม ข้าวโพดต้มบรรจุในถุงสุญญากาศแช่เย็น 

ข้าวโพดต้มบรรจุขวดหรือกระป๋อง เป็นต้น 
2.7 ข้าวโพดฝักอ่อน 
 1) การเลือกพันธุ์ที่ตรงตามความต้องการของตลาด 
 2) การวางแผนการผลิตให้สามารถผลิตและเก็บเก่ียวได้ตลอดปี 
 3) การใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมตามค่าวิเคราะห์ดินช่วยลดต้นทุนการผลิต 
 4) การท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองเพ่ือลดต้นทุนการผลิตและรักษาโครงสร้างดิน 
 5) รักษาคุณภาพผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว โดยการเก็บในที่ร่มและควบคุมความชื้นอุณหภูมิ 
 6) การเพ่ิมมูลค่าโดยการคัดเกรดข้าวโพดฝักอ่อน 
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2.8 มันฝรั่ง 
1) การปฏิบัติดูแลรักษา ได้แก่ การใส่ปุ๋ย การให้น้ า การพูนโคน อย่างถูกวิธี เพื่อลดการสูญเสีย

ด้านคุณภาพ 
 2) การป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช โดยใช้สารเคมีชีวภัณฑ์ร่วมกับการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี 
 3) การใช้เครื่องจักรเล็ก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิต 

2.9  กระเทียม 
 1) การป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช โดยใช้สารเคมีชีวภัณฑ์ร่วมกับการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี 
 2) การเก็บเกี่ยวกระเทียมต้องตรงตามอายุการเก็บเก่ียวของพันธุ์ ไม่ควรเก็บอ่อนเพราะจะได้

ผลผลิตที่น้ าหนักน้อย และไม่ได้คุณภาพ  
 3) การจัดการหลังการเก็บเก่ียว โดยการมัดจุกกระเทียม ผึ่งลมในที่ร่ม โปร่ง ถ่ายเทอากาศได้ดี 
2.10 หอมแดง 

1) การป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช โดยใช้สารเคมีชีวภัณฑ์ร่วมกับการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี 
2) การเก็บเกี่ยวหอมแดงต้องตรงตามอายุการเก็บเก่ียวของพันธุ์ ไม่ควรเก็บอ่อนเพราะจะได้

ผลผลิตที่น้ าหนักน้อย และไม่ได้คุณภาพ  
 3) การจัดการหลังการเก็บเก่ียว โดยการมัดจุกหอมแดง ผึ่งลมในที่ร่ม โปร่ง ถ่ายเทอากาศได้2.11 

หอมหัวใหญ่ 
1) การป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช โดยใช้สารเคมีชีวภัณฑ์ร่วมกับการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี 
2) การเก็บเกี่ยวหอมแดงต้องตรงตามอายุการเก็บเก่ียวของพันธุ์ ไม่ควรเก็บอ่อนเพราะจะได้

ผลผลิตที่น้ าหนักน้อย และไม่ได้คุณภาพ 
3) การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว โดยผึ่งในที่ร่ม โปร่ง ถ่ายเทอากาศได้จนใบแห้ง ก่อนตัดแต่งจุกหรือ

ใบออก และบรรจุในภาชนะบรรจุที่สะอาดถ่ายเทอากาศได้ดี  
2.12 หอมแบ่ง 

1) การวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
 2) การเตรียมพันธุ์ ชนิดเมล็ด และหัวพันธุ์ 
 3) การป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช โดยใช้สารเคมีชีวภัณฑ์ร่วมกับการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี 
2.13 มะเขือเทศโรงงาน 
 1) การปรับปรุงบ ารุงดิน ด้วยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก เพ่ือเพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน 
 2) การเพาะกล้า แล้วย้ายปลูก เพ่ือลดต้นทุน 
 3) การใช้ระบบน้ าที่มีประสิทธิภาพ เช่น ระบบน้ าหยดที่ให้ปุ๋ยพร้อมการให้น้ า ระบบน้ าแบบสปริง

เกอร์ เป็นต้น โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของพ้ืนที่และความพร้อมของกลุ่ม 
 4) การจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา (การใช้สารชีวภัณฑ์ , สารเคม)ี 
 5) การค้างแบบต่างๆ ที่เหมาะสมและใช้วัสดุที่หาได้ในพ้ืนที่ เพ่ือช่วยพยุงล าต้นให้แก่มะเขือเทศ 

เพ่ิมอายุการเก็บเก่ียวและท าให้ผลผลิตมีคุณภาพ 
2.14 พืชผักอ่ืนๆ 

1) การจัดการ การตรวจวิเคราะห์ดินและการเตรียมดิน ให้เหมาะกับพืชที่ปลูก 
2) ใช้พันธุ์ที่เหมาะสม ตรงกับที่ตลาดต้องการ และเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ 
3) การเพาะกล้า แล้วย้ายปลูก เพ่ือลดต้นทุน 
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4) การวางแผนการผลิตให้ผลผลิตออกสู่ตลาดได้ทุกไว้ (ไล่รุ่น) 
5) การใช้ระบบน้ าที่มีประสิทธิภาพ  
6) เก็บผลผลิตให้เหมาะกับอายุการเก็บเกี่ยว และตรงตามที่ตลาดต้องการ 
7) การจัดการหลังการเก็บเก่ียว เช่น การเก็บผลผลิตในที่ร่ม ต้องท าอย่างประณีตแต่รวดเร็ว 

เลือกภาชนะบรรจุให้เหมาะสม 
 
 
 
 


